
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓๓ (๗/๒๕๕๕) 

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
   (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน 
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๕.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๖.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) แทน    
๗.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)   
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)  
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๓.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ดร.ธิดา  ไชยวังศรี) แทน  
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
 
 
 

๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์... 
 

 



 -๒- 

๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๗.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  
๑๘. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน    
๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) แทน 
๒๑. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล)  
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๖. ดร.ภาณุ  พรหมมาลี  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๙. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๑. นางสาวเนตรชนก  สุขยิ่ง (แทน)  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๒. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๖. นายจักรพงศ์  มาลีพัตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

                              เร่ิมประชุม... 
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เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการ  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี ้
๑.๑  ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  
๑.๒ ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๓  
๑.๓ ดร.อนรุักษ์  ประสาทเขตร์การ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  
๑.๔ ดร.อัยเรศ  เอ่ียมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๓  
๑.๕ ผศ.ดร.ยุทธนา  หมั่นดี ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิค 
   การแพทย์ โดยการเทียบต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที ่๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔    

๒. พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (พ๑) สามารถใช้สิทธเิบิกเงินสวัสดิการและผลประโยชน์เทียบเท่ากับ 
 พนักงานของมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
 มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  

๓. อธิการบดีจะลงพื้นที่ส ารวจห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน โรงอาหาร ห้องน้ า และรถโดยสาร  
๔. มหาวิทยาลัยพะเยา ไดเ้ช่ารถสวัสดิการใหม่ ขนาดบรรทุกไม่ต่ ากว่า ๖๐ คน เป็นรถสวัสดิการ (รถโดยสาร   

 NGV) เพ่ือรับ – ส่งนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ คัน โดยเริ่มตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤษภาคม        
 ๒๕๕๕  

๕. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
๖. นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร จะเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในช่วงเดือน  

 มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๗. สรุปจ านวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕     

 เป้ารับนิสิตจ านวน ๖,๓๐๐ คน ยืนยันสิทธิแ์ล้ว จ านวน ๖,๐๐๐ คน จ านวนจองหอพัก จ านวน ๔,๘๔๙ คน  
๘. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๕ ดังนี ้

 ๘.๑  ยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕) ในวันอังคารที่      
  ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
 ๘.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕) ในวันอังคารที่  
  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      ระเบียบวาระที่ ๑.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานค ณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่  ๒๘ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ซึ่งเห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาการชุมนุมเรียกร้องของประชาชน โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ถือปฏิบัติ ร่วมกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในการชุมนุมเรียกร้อง  
ดังนี้ ๑. กรณีเกิดการชุมนุมเรียกร้องในเขตกรุงเทพม หานคร ๒. กรณีเกิดการชุมนุมเรียกร้องในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัแห่งชาต ิ
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบเอกสารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จ านวน ๑ เล่ม และซีดีรอม จ านวน ๑ แผ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
ผลการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ค้างด าเนินการ 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓ (๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 

สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ในการ 
จัดหางบประมาณจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงานสายสนับสนุน 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔ (๑๘/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๒.๑๐ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ กองบัญชาการ
ต ารวจภูธร ภาค ๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ในการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและประสานงาน 
ในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องและจะรายงานผลการด าเนินการต่อไป 
 

 
               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๖... 

 
 



 -๕- 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อ 

รับนิสิตฝึกสอน 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
       ๔.๔ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เข้าแผนการเปิด                                        
หลักสูตรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
 

กองบริการการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ 
แผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๑  
(๕/๒๕๕๕) ซึ่งท่ีประชุมมีมติมอบกองแผนงานแต่งตั้ง 
คณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

        ๕.๑.๕ รายงานการประชุมการจัดท าหลักสูตรและ 
สาขาศิลปะการแสดงและขออนุมัติอัตราก าลัง 
 

กองบริการการศึกษาไดร้วบรวมข้อมูลและน าเสนอ 
แผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๑  
(๕/๒๕๕๕) ซึ่งท่ีประชุมมีมติมอบกองแผนงานแต่งตั้ง 
คณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

       ๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี 
การทุจริตการสอบของนางปุนรดา  วรรณารักษ์ 
 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของกองกิจการนิสิตและ 
กองบริการการศึกษาในการเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ 
จัดประชุมเพื่อก าหนดมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๑... 
 

 



 -๖- 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ (๕/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
      ๓.๒ ขอปรึกษาหารือตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการมอบหน่วยงานพิจารณาตัวบ่งช้ีเทียบเคียง 
เรียบร้อยแล้ว 
 

      ๔.๑.๓ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ด าเนินการ 
ตรวจสอบแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบรอ้ยแล้ว 
 

      ๔.๑.๔ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ด าเนินการ 
ตรวจสอบแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

     ๔.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือสาขาวิชา จาก สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร เป็น สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

     ๔.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ  
จัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ด าเนินการ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร   
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
เรียบร้อยแล้ว  
 

      ๔.๖ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสาธิต  เชื้ออยู่นาน 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๑๓๔๐๙ กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ และรายวิชา ๒๑๓๑๔๐  สถิติเพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ด าเนินการ 
จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน นายสาธิต  เชื้ออยู่นาน 
เรียบร้อยแล้ว 

      ๔.๗ ขออนุมัติจัดหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอนเข้า
ศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และ 
จัดท าแผนการศึกษา และการเทียบโอนเสนอต่ออนุกรรมการ 
 

      ๔.๘ ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตลงทะเ บียนรายวิชา
การฝึกงาน (๘๐๘๔๘๑ ) ภาคเรียนท่ี ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

         ๔.๙.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเสนออธิการบด ี
ลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 

                         ๔.๑๑ หลักเกณฑ.์.. 
 

 



 -๗- 

       ๔.๑๑ หลักเกณฑ์ส าหรับการจัดประชุมวิชาการเผยแพร่
ผลงานมหาบัณฑิต 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องจัดประชุมวิชาการ 
เผยแพร่ผลงานมหาบัณฑิต 
 

        ๔.๑๒ การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอช่ือคณะกรรมการและก าหนด 
ระยะเวลาในการประเมินให้กับกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแล้ว 
 

        ๔.๑๓ ขอหารือการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตัง้ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

       ๔.๑๔ ผลการประชุมคณะท างานวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะท างานวารสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยาในการพิจารณาทบทวนนโยบาย           
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของศูนย์ TCI 
 

        ๔.๑๗ โปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
ในการเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารืออีกครั้งหนึ่ง 
 
 

        ๕.๑.๑ ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา กรณี ทุจริต การสอบประมวล
ความรู้ ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ ๓ ภาค
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของนางปุนรดา  
วรรณารักษ์ รหัสประจ าตัว ๕๓๘๓๐๕๔๐ 
 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องด าเนินการแจ้งให้ 
นางปุนรดา  วรรณารักษ์ รหัสประจ าตัว ๕๓๘๓๐๕๔๐ 
ทราบเรียบร้อยแล้ว 

        ๕.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเสนออธิการบดี 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
 
 

       ๕.๒.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

หน่วยนิติกรตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือระหว่าง ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์บริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และส่งคืน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรียบร้อยแล้ว  
 

        ๕.๒.๔ ขออนุมัติการลงทะเบียนหลังก าหนด ในรายวิชา
ฝึกงาน (๔๒๔๔๙๑) ประจ าภาคปลายปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการ เรียบร้อยแล้ว 
 

                          ๕.๒.๖ ขออนุมัติ... 
 

 



 -๘- 

       ๕.๒.๖ ขออนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน 
(๒๓๓๔๘๓) ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๔ 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

       ๕.๒.๗ ขอเสนอแผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงาน 
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองแผนการเปิด 
หลักสูตรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

       ๕.๒.๘ สรุปผลการด าเนินโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเวลาที่ก าหนด 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการท าหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน 
โครงการและหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว 
 

          ๕.๒.๑๑ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ 
 
 

คณะสหเวชศาสตร์รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง โครงการผลิตนักภูมิสารสนเทศสู่ท้องถิ่น (โครงการนอกระบบ) 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งในระบบโควตาทั่วประเทศ และในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานั้น แต่ปรากฏว่าจ านวน
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังมีจ านวนน้อยมาก 
ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดท าโครงการผลิตนักภูมิสารสนเทศ  
สู่ท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางด้านภูมิศาสตร์ ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยไม่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
      ครั้งที่ ๓๒ (๖/๒๕๕๕) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๒ (๖/๒๕๕๕)      
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจั ดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
 

                                มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๙- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๒   
(๖/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไข ดังนี้  
 

แก้ไขหน้าที ่๑๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  
 

จาก  มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบการก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง  

เป็น มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบให้ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

สกอ. และ สมศ.ทุกตัวบ่งชี ้หากตัวบ่งชี้ใดที่ไม่มีข้อมูลในการประเมิน ให้ใช้การประเมิน
โดยใช้ตัวบ่งชี้ในลักษณะเทียบเคียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง  โครงการหลักสูตรวุฒิบัตร “ภาษาวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างชาต”ิ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “ภาษาวัฒนธรรมไทย
แก่ชาวต่างชาติ” โดยให้คณะฯ จัดท ารายละเอียดโครงการดังกล่าว นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายละเอียดโครงการหลักสูตรวุฒิบัตร “ภาษาวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างชาติ” 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัตริายละเอียดโครงการหลักสูตรวุฒิบัตร “ภาษาวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างชาต”ิ ต่อไป  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตอินุมัตโิครงการหลักสูตรวุฒิบัตร “ภาษาวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างชาต”ิ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิด ด าเนิน การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ แผน ข โดยเป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต นั้น จากการตรวจสอบแผนการศึกษาของนิสิต
พบว่า นิสิตสามารถสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษา
ฤดูร้อนเป็นต้นไป ภายหลังจากท่ีนิสิตลงทะเบียนรายวิชาเอกบังคับครบตามหลักสูตรแล้ว ซึ่งเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย
ตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ ๒ ปี และในกรณีที่นิสิตสอบประมวลความรู้ดังกล่าวไม่ผ่านในครั้งแรก จะส่งผลให้นิสิต
จบการศึกษาล่าช้าไม่ตรงตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

    
                         คณะศิลปศาสตร.์.. 

 
 



 -๑๐- 

  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข โดยให้นิสิตเรียนรายวิชาเอกบังคับให้เสร็จสิ้นภายในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น     
เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้นิสิตสามารถสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาปลาย เป็นต้นไป และสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา ๒ ปี ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. อนุมัตใิหป้รับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหา วิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัตจิัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ ์
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์หรือหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต นั้น 
   วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขออนุมัตดิังนี้ 

๑. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ จ านวน ๔ หลักสูตร 
๖ สาขาวิชา ดังนี้ 
๑.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 ๑.๑.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๑.๑.๒ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 ๑.๑.๓ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
๑.๓  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
๑.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

๒. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ตามข้อ ๑ 
๓.  ปรับแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ข้อ ๖.๑ โดยขอเพ่ิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะที่จัดการเรียน
การสอน เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
               ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



 -๑๑- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัตกิารจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ดังนี้ 

๑. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ จ านวน ๔ 
หลักสูตร ๖ สาขาวิชา ดังนี้ 
๑.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 ๑.๑.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๑.๑.๒ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 ๑.๑.๓ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
๑.๓  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
๑.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

๒. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ตามข้อ ๑ 
๓.  ปรับแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ข้อ ๖.๑ โดยขอเพ่ิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะที่จัดการเรียน
การสอน เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. อนุมัตจิัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ จ านวน ๔ หลักสูตร 
๖ สาขาวิชา ดังนี ้
๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 ๑.๑.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๑.๑.๒ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 ๑.๑.๓ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
๑.๓  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
๑.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

๒. มอบกองบริการการศึกษาจัดท าประกาศ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเทียบโอน
ประสบการณ์ ตามข้อ ๑ 

๓.  อนุมัติปรับแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน     
ผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ข้อ ๖.๑ โดยให้เพ่ิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
คณะที่จัดการเรียนการสอน เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องและคณะที่เก่ียวข้องน าเสนอแผนการเทียบโอนประสบการณ์           
ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 

 
                       ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 
 



 -๑๒- 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาวพัชรพรรณ  จ านงนิจ อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๒๕๒๑๘๒ แคลคูลัส ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวพัชรพรรณ  จ านงนิจ 
อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๒๕๒๑๘๒ 
แคลคูลัส ๑ ของนางสาวสุพิชชา  นาเทพ รหัสนิสิต ๕๔๑๓๑๓๑๘ จากเดิม F แก้ไขเป็น C นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร ์จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาวพัชรพรรณ  จ านงนิจ อาจารย์ผูส้อน
ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร ์รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือ

ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาวพัชรพรรณ  จ านงนิจ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณ าแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. อนุมัติใหน้างสาวพัชรพรรณ  จ านงนิจ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ แก้ไขผลการ   
เรียนในรายวิชา ๒๕๒๑๘๒ แคลคูลัส ๑ ของนางสาวสุพิชชา  นาเทพ รหัสนิสิต ๕๔๑๓๑๓๑๘ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น C  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวพัชรพรรณ  จ านงนิจ เป็นหนังสือ ตามประกาศ    
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไข
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๒๕๘๑๐๑ ชีววิทยาเบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๒๕๘๑๐๑ 
ชีววิทยาเบื้องต้น หมู่เรียนที่ ๓ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้ 

๑. นางสาวจันทิมา   พรหมวิหาร  รหัสนิสิต  ๕๔๐๙๐๑๗๖  เดิม  C+  แก้ไขเป็น  A 
๒. นายทศพร คะเซ็นเชื้อ  รหัสนิสิต  ๕๔๐๙๐๒๙๙ เดิม  C    แก้ไขเป็น  B+  

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาชีววทิยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

             ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 
 

 



 -๑๓- 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือ

ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมติ ดังนี้  

๑. อนุมัติให้นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์    
 แก้ไขผลการเรียนในรายวิชา ๒๕๘๑๐๑ ชีววิทยาเบื้องต้น หมู่เรียนที่ ๓ ของนิสิตจ านวน ๒  
 ราย ดังนี้  
๑. นางสาวจันทิมา  พรหมวิหาร  รหัสนิสิต  ๕๔๐๙๐๑๗๖ เดิม  C+  แก้ไขเป็น  A 
๒. นายทศพร คะเซ็นเชื้อ  รหัสนิสิต  ๕๔๐๙๐๒๙๙ เดิม  C    แก้ไขเป็น  B+  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา เป็นหนังสือ ตามประกาศ  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายนิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ อาจารย์ประจ ารายวิชา          
  ๒๓๘๕๑๓ การบริหารการพัฒนางานบุคคลภาครัฐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายนิรันดร์  จงวุฒิเวศย ์
อาจารยผ์ู้สอนประจ ารายวิชา ๒๓๘๕๑๓ การบริหารการพัฒนางานบุคคลภาครัฐ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน            
ในรายวิชา ดังกล่าว ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี ้ 

๑.   นางสาวจรรยา   อินตาวงศ ์ รหัสนิสิต  ๕๔๑๕๐๔๑๐ เดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๒. นายประทีป วงศ์ไชย  รหัสนิสิต  ๕๔๑๕๐๕๙๙ เดิม B   แก้ไขเป็น B+  
๓. นางสาวสุนารี ยาละ รหัสนิสิต  ๕๔๑๕๐๘๗๐ เดิม B+  แก้ไขเป็น A 

  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายนิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ อาจารย์ผู้สอน
ประจ ารายวิชา ๒๓๘๕๑๓ การบริหารการพัฒนางานบุคคลภาครัฐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือ

ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

 
 
 

                 ข้อมูลเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



 -๑๔- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายนิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ๒๓๘๕๑๓ การบริหารการพัฒนา
งานบุคคลภาครัฐ ต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ ให้  นายนิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ๒๓๘๕๑๓ การบริหารการ

พัฒนางานบุคคลภาครัฐ แก้ไขผลการเรียน ของนิสิต จ านวน ๓ ราย ดังนี ้ 
 ๑.๑ นางสาวจรรยา   อินตาวงศ ์ รหัสนิสิต  ๕๔๑๕๐๔๑๐ เดิม B+  แก้ไขเป็น A 

   ๑.๒ นายประทีป วงศ์ไชย  รหัสนิสิต  ๕๔๑๕๐๕๙๙ เดิม B   แก้ไขเป็น B+  
  ๑.๓ นางสาวสุนารี ยาละ รหัสนิสิต  ๕๔๑๕๐๘๗๐ เดิม B+  แก้ไขเป็น A 
 ๒.  มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องพิจารณาด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
   ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการให้รางวัลการเขียน SAR ดีเด่น 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และน าผลการประเมินเสนอต่อมหาวิทยาลยัพะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาให้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาและปรับปรุง เพื่อเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะต่างๆ 
ในการด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้สามารถรองรับการประเมินในรูปแบบต่างๆ ได้ เนื่องจากความสามารถ 
ในการจัดท า SAR ครั้งนี้สะท้อนความหลากหลายของคุณภาพในการจัดท า SAR นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือตามข้อเสนอดังกล่าว ดังนี้ 
๑. การจัดกิจกรรม QA2KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของ IQA และ 

EQA ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๕ จะจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยน าผลการด าเนินงานรอบ ๙ เดือน มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งเป็นข้อมูลการเขียน SAR ซึ่งจะแบ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
๑.๑ กลุ่มท่ี ๑ ประกอบด้วย ผู้ที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๑, ๗, ๘ และ ๙ 
๑.๒ กลุ่มท่ี ๒ ประกอบด้วย ผู้ที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๒ 
๑.๓ กลุ่มท่ี ๓ ประกอบด้วย ผู้ที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖ 

๒.  ก าหนดให้มีกิจกรรม การให้รางวัลหน่วยงานที่เขียน SAR  ได้ดีที่สุด ซึ่งผลการประเมิน IQA 
> ๔.๕๑ และผลการประเมิน EQA > ๓.๕๑ โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้ 

 ๒.๑ รางวัลที่ ๑ โล่พร้อมเงินสด จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒ รางวัลที่ ๒ โล่พร้อมเงินสด จ านวน   ๕,๐๐๐ บาท 
 ๒.๓ รางวัลที่ ๓ โล่พร้อมเงินสด จ านวน   ๒,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
                ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



 -๑๕- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการให้รางวัลการเขียน SAR ดีเด่น ต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมี มติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบให้จดักิจกรรม QA2KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของ 

IQA และ EQA ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และก าหนดจัดกิจกรรม
ดังกล่าวในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยน าผลการด าเนินงานรอบ ๙ เดือน มาแลกเปลีย่น
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการน าเสนอ
ผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเป็นข้อมูลการเขียน SAR ซึ่งจะแบ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี ้
๑.๑ กลุ่มท่ี ๑ ประกอบด้วย ผู้ที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๑, ๗, ๘ และ ๙ 
๑.๒ กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย ผู้ที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๒ 
๑.๓ กลุ่มท่ี ๓ ประกอบด้วย ผู้ที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖ 

๒.  อนุมัติในหลักการ การให้รางวัลหน่วยงานที่เขียน SAR ได้ดีที่สุด ซึ่งผลการประเมิน IQA > ๔.๕๑ 
และผลการประเมิน EQA > ๓.๕๑ โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้ 

 ๒.๑ รางวัลที่ ๑ โล่พร้อมเงินสด จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒ รางวัลที่ ๒ โล่พร้อมเงินสด จ านวน    ๕,๐๐๐ บาท 
 ๒.๓ รางวัลที่ ๓ โล่พร้อมเงินสด จ านวน ๒,๕๐๐ บาท 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าประกาศต่อไป 

  

ระเบยีบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี ๒ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการประเมิน
คุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI และได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี ๑ 
(ครั้งที่ ๑) ให้วารสารได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) จึงจะจัดให้มีการประเมินในรอบที่ ๒ ขึ้น ส าหรับวารสาร      
ที่ต้องการยกระดับเป็นวารสารกลุ่มท่ี ๑ หรือวารสารที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินจากทางศูนย์ TCI และขอส่ง
เกณฑ์การประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือพิจารณา และให้ส่งข้อมูลเข้ามาเพ่ือรับการประเมินภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ในประเด็นชื่อของวารสารและบรรณาธิการที่จะด าเนินการต่อไปในปี ๒๕๕๕ โดยแยกเป็น ๒ กลุ่มสาขา ดังนี้ 

๑. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการ
พิจารณาประเด็นชื่อของวารสารและบรรณาธิการที่จะด าเนินการต่อไป ในปี ๒๕๕๕  
 
                            ระเบียบวาระที่ ๕... 

 
 



 -๑๖- 

ระเบียบวารที่ ๕ เรื่อง  อ่ืน  ๆ
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับผิดชอบด้านการวิจัย  หน่วยงาน
ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือก าหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินราง วัลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ     
การเสนอบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนวาระการประชุม   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑.๒ เรื่อง   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับ  
        การรับรองคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับผิดชอบด้านการวิจัย  หน่วยงาน
ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือก าหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ      
การเสนอบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ 
 

      กองบริหารงานวิจัยและ ประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีได้รับ การรับรองคุณภาพ พ .ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มต ิ  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนวาระการประชุม   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของวิทยาเขตเชียงราย      
        พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี งานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน
ของวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต นั้น   
 

   งานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและจัดท า  (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัย ดังกล่าว     
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน  
ของวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

               ระเบียบวาระที่  ๕.๑.๑.๔... 
 

 



 -๑๗- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑.๔ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การบันทึกรางวัล ผลงาน และ 
        ต าแหน่งผู้น าองค์กรกิจกรรมนิสิต ลงในใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วม 
        กิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต 
สรุปเรื่อง 
      ด้วย กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การบันทึกรางวัล 
ผลงาน และต าแหน่งผู้น าองค์กรกิจกรรมนิสิต ลงในใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต นั้น   
 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การบันทึกรางวัล ผลงาน 
และต าแหน่งผู้น าองค์กรกิจกรรมนิสิต ลงในใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิ สิต    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ  กองกิจการนิสิตขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒. เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพ 
        ผลงานทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
     ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินการในตัวบ่งชี้ที่ ๗ ของ สมศ. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ส าหรับต ารา หรือ
หนังสือจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยก าหนด นั้น 
 

      กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบรายชื่อและเสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการ เพ่ิมเติม โดยรวบรวมส่งรายชื่อได้ที่กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ค าสั่งดังกล่าว และ
น าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดการประชุมสัมมนา “สวก. พบนักวิจัย” 
สรุปเรื่อง 
     ตามท่ี ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) มีก าหนดประชุมสัมมนา “สวก. 
พบนักวิจัย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพ่ือพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกับนกัวิจัย
ของมหาวิทยาลัยพะเยา และให้ความรู้ด้านเทคนิค วิธีการ และข้อเสนอแนะ ด้าน การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย      
เพ่ือเสนอขอรับทุนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยของหน่วยงาน นั้น 
 

     กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติจัดการประชุมสัม มนา “สวก .         
พบนักวิจัย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                                 มติ ที่ประชุม… 
  



 -๑๘- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติจัดการประชุมสัมมนา “สวก. พบนักวิจัย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ 

ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
๒. มอบคณะ /วิทยาลัย กลุ่มสาขา วิชา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมประชุมสัมมนา ตาม วัน เวลา ดังกล่าว 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการวารสารนเรศวรพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท าวารสารนเรศวร
พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต  และบุคคลทั่วไป  ตลอดจนเป็นสื่อกลาง         
การแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นั้น  
 

     ที่ประชุมคณะท างานวารสารนเรศวรพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร และการแยกวารสารออกเป็น ๒ กลุ่มสาขา โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้ชื่อเดิมคือ วารสารนเรศวร
พะเยา 

๒. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ใช้ชื่อใหม่ 
๓. การตีพิมพ์วารสารฯ ให้ตีพิมพ์ในรูปเล่มเหมือนเดิม และจัดท าแบบ Online โดยสามารถดูได้ที่ 

เว็บไซต์ http://journal.up.ac.th/ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมติที่ประชุมคณะท างานวารสารนเรศวรพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
ดังนี้ 

๑. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้ชื่อเดิมคือ วารสารนเรศวรพะเยา 
๒. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ใช้ชื่อใหม่ 
๓. การตีพิมพ์วารสารฯ ให้ตีพิมพ์ในรูปเล่มเหมือนเดิม และจัดท าแบบ Online โดยสามารถดูได้ที่ 

เว็บไซต ์http://journal.up.ac.th/ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
     ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ ) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติได้พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 
 

     กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

                      ระเบียบวาระที ๕.๑.๖… 
  

http://journal.up.ac.th/
http://journal.up.ac.th/


 -๑๙- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติให้มีเงินสะสมจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
     ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้ แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ า ปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๕ ของคณะศิลปศาสตร์ในส่วนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ า จ านวน ๑,๘๔๒,๐๐๐ บาท   
(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น  
 

     คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติให้เงินรายได้ที่อุดหนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถ      
มีเงินเหลือจ่ายเพื่อตั้งเป็นเงินสะสมของคณะฯ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบ คณบดีคณะศิลปศาสตร์หารือร่วมกับอธิการบดี ในการก าหนด 
หลักเกณฑ์ เงินสะสมงบประมาณรายได้ในส่วนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเหลือจ่ายเพื่อตั้งเป็น
เงินสะสมของคณะต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง  รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕      
       คณะศิลปศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรม การประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม 
๒๕๕๕) ที่ประชุมมีมตใิห้เสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

     คณะศิลปศาสตร์  จึงขอเสนอ “รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี งบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๕” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. มอบกองแผนงานรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน ของทุกคณะ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา   

๒. มอบกองแผนงานประสาน เรื่อง ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา กับกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding  
        between UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND and CHIA – NAN  
        UNIVERSITY OF PHARMACY AND SCIENCE,TAIWAN) 
สรุปเรื่อง 
     ตามท่ี วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวด ล้อม ได้ติดต่อประสานกับ Chia – Nan University of 
Pharmacy and Science (CNU) ประเทศไต้หวัน เพ่ือจัดท า (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of 
Understanding between UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND and CHIA – NAN UNIVERSITY OF PHARMACY AND 
SCIENCE,TAIWAN) ตามค าแนะน าของ Professor Dr. SHUH – REN JING เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๕  
 

     วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum 
of Understanding between UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND and CHIA – NAN UNIVERSITY OF PHARMACY 
AND SCIENCE,TAIWAN) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                                  มติ ที่ประชุม… 
  



 -๒๐- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of 
Understanding between UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND and CHIA – NAN UNIVERSITY OF PHARMACY 
AND SCIENCE,TAIWAN) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง  ขออนุมัติรายละเอียดงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและ 
   ทักษะการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีท่ี ๑ ระบบรับตรง ประจ า           
   ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติการ ด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและ
ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๕ โดยอนุมัติงบประมาณสนับสนุน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) นั้น 
 

 กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติรายละเอียดงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑. ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน (ภาคเช้า) รวมจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
๒. ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้และรู้จักคณะ/วิทยาลัย (ภาคบ่าย) รวมจ านวน ๒๑๒,๕๐๐ บาท 

จ าแนก ดังนี้ 
๒.๑  คณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนนิสิตไม่เกิน ๕๐ คน คณะ/วิทยาลัยละ ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ คณะ     
  (คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร)์ รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒.๒ คณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนนิสิต ๕๑ – ๑๐๐ คน คณะ/วิทยาลัยละ ๗,๕๐๐ บาท   
  จ านวน ๑ คณะ (วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม) รวม ๗,๕๐๐ บาท 
๒.๓ คณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนนิสิต ๑๐๑ – ๒๕๐ คน คณะ/วิทยาลัยละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
  จ านวน ๔ คณะ (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ค ณะวิศวกรรมศาสตร์  
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) รวม                       
   ๔๐,๐๐๐ บาท 
๒.๔ คณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนนิสิต ๒๕๑ – ๔๕๐ คน คณะ/วิทยาลัยละ ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน  
  ๒ คณะ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะนิตศิาสตร)์ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.๕ คณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนนิสิต ๔๕๑ – ๗๐๐ คณะ/วิทยาลัย ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน  ๒ คณะ        
  (คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์) รวม ๔๐,๐๐๐ บาท   
๒.๖ คณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนนิสิต ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ คน คณะ/วิทยาลัยละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
  จ านวน ๑ คณะ (คณะศิลปศาสตร)์ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.๗ คณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนนิสิต ๑,๕๐๑ – ๒,๐๐๐ คน คณะ/วิทยาลัยละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
  จ านวน ๑ คณะ (คณะแพทยศาสตร)์ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าใช้จ่ายกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาเซียน” วันเสาร์ที่ ๑๙ – วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
 รวมจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. ค่าใช้จ่ายของฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค รวมจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าใช้จ่ายของฝ่ายประเมินผล รวมจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าใช้จ่ายของฝ่ายประชาสัมพันธ์ รวมจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าด าเนินการส่วนกลาง (ค่าตอบแทนผู้ควบคุม Pre-test , Post test และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)    

รวมจ านวน ๙๗,๕๐๐ บาท 
                                   มติ ที่ประชุม… 

  



 -๒๑- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติรายละเอียดงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต    

 ในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมอบ         
  กองบริการการศึกษาปรับแก้ไข ดังนี ้

๑.๑  ค่าใช้จ่ายของฝ่ายประเมินผล รวมจ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
๑.๒ ค่าด าเนินการส่วนกลาง (ค่าตอบแทนผู้ควบคุม Pre-test , Post test และค่าใช้จ่ายอื่น )ๆ     
  รวมจ านวน ๑๐๒,๕๐๐ บาท 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนกรรมการ      
คุมสอบโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิต
ชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง ขออนุมัตหิารือคุณสมบัติของนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 
สรุปเรื่อง 
     ตามท่ี นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ นายสิงหนาท  แสงไชยา ได้ยื่นค าร้องขอให้พิจารณา
คุณสมบัติของนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ความในข้อ ๔ “นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นตามระเบียบนี้ ต้องสอบได้ระดับขั้นดีมาก หรือเกรดเอ ตั้งแต่ 
๑๐ รายวิชาขึ้นไป โดยรายวิชาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ า และนิสิตต้องไม่เคยสอบตก           
ในรายวิชาใด แต่ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิต รวมกันแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ในปีการศึกษาหนึ่งปีการศึกษาใด” 
ซึ่งนิสิตดังกล่าว สอบได้ระดับขั้นดีมาก โดยได้เกรดเอ จ านวน ๑๐ รายวิชา แต่หน่วยกิตรวมไม่ถึง ๓๖ หน่วยกิต ท าให ้
มีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบฯ ประกอบกับ กองบริการการศึกษา ตรวจสอบพบว่า บางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย    
ได้ก าหนดจ านวนหน่วยกิต ตลอดปีการศึกษาไม่ถึง ๓๖ หน่วยกิต ท าให้นิสิตที่ได้เกรดเอ ๑๐ ตัวขึ้นไปและลงทะเบียน
เรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่ได้รับรางวัลตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิต          
ที่มผีลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
 

     กองบริการการศึกษา  จึงขออนุมัติหารือคุณสมบัติของนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ .ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ คุณสมบัติของ นิสิตที่มี ผลการเรียนดีเด่นตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) ได้จัดท ามาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยง 
   และการใช้สัตว์ของสถาบัน และเครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยง 
   และการใช้สัตว์ของสถาบัน เพ่ือเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานและเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์     
   ของสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

                     ๕.๒.๑.๒ จังหวัดพะเยา… 
  



 -๒๒- 

 ๕.๒.๑.๒ จังหวัดพะเยา เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง “โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  
   แบบ ABC” ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัด 
   พิษณุโลก เพ่ือให้บคุลากรในระดับพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการขั้นตอนและ       
   พิธีการ ด าเนินงานของโครงการฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๑.๓ การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ          
   การประชุม 
 ๕.๒.๑.๔ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๕ โดย       
   มอบงานประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม 
   เอกสารประกอบการประชุม 
 

๕.๒.๒ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการบริหารจัดการระบบงานกองทุน กยศ.  
    และ กรอ. เพ่ือลดความผิดพลาด มุ่งพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ” รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
   ประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๒ ก าหนดการรายงานตัวนิสิตเข้าหอพัก ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมกีิจกรรม 
   ผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องกามยาว ๑ – ภูกามยาว ๗ มหาวิทยาลัยพะเยา  
   ขอให้ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียมกัน     
 

๕.๒.๓ ดร.ธิดา  ไชยวังศรี แจ้งคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเพ่ือการวิจัยอนุมูลอิสระไทย   
(The Society for Free Radical Radical Research – Thai, SFRR - Thai) ในการจัดประชุม               
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคในการตรวจวัดอนุมูลอิสระ สารต้ านอนุมูลอิสระ และดัชนีภาวะเครียด
ออกซิเดชัน ” ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ        
การประชุม  

 

๕.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๔.๑  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) ของ 
   มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที ่๓ เมษายน  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ     
   การประชุม  
 ๕.๒.๔.๒ ก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตใน 
   มหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของคณะ/วิทยาลัย  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๔.๓ รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๔.๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา 
   แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ให้มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตาม 
   เอกสารประกอบการประชุม 
 

 
 
 

                              ๕.๒.๕ ดร.รัฐภูมิ… 
  



 -๒๓- 

๕.๒.๕ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ แจ้ง ก าหนดการวันฌาปณกิ จศพมารดาของคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ในวันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๕ โดยต้ังศพบ าเพ็ญกุศล ณ จังหวัดนครราชสีมา  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น. 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๔- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


